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প্রেল েলৃির সময়্ লি ঘবর নামায পড়ার অেিাশ 
আবে? 

প্রশ্ন:  
েৃলির িারবণ মসলজবদ না লগবয়্ ঘবর নামায আদায়্ িরার লি অেিাশ 
আবে?   
উত্তর: 
যলদ েৃলির িারবণ মসলজবদ যাওয়্া িিসাধ্য হয়্; তাহবল ঘবর নামায 

আদায়্ িরার অনুমলত আবে। প্রখ্যাত তাবেয়্ী  নাবে’ (রহ) েণণনা 
িবরন,    

يف   صلوا  أال  قال:  مث  وريح،  برد  ذات  ليلة  يف  ابلصالة  أذن  عمر،  ابن  أن 
الرحال، مث قال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أيمر املؤذن إذا كانت  

برد   الرحال.  ليلة ذات  البخاري  -ومطر، يقول: »أال صلوا يف  و    666رواه 
 1062و أبو داؤد:  654و النسائي:  64و مؤطأ مالك:  697مسلم: 

“আব্দুল্লাহ ইেবন ওমর (রালয) এি ঠাণ্ডা-ঝবড়র রাবত নামাবযর 
আযান লদবলন এেং েলবলন, ততামরা ততামাবদর তােুবত নামায আদায়্ 
িবর নাও। অতঃপর েলবলন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম 
ঝড়-েৃলির রাবত মুয়্ালিনবি লনবদণশ লদবতন, মানুষবি েবল দাও, 

ততামরা লনবজবদর তােুবত নামায আদায়্ িবর নাও’।” -সহীহ 
েুখ্ারী: ৬৬৬ 
আবরিলি হাদীবস এবসবে,   

َوَسلََّم يِف َسَفٍر، َفُمِطْرََن،  َعْن َجاِبٍر، قَاَل: َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  
 698فَ َقاَل: »لُِيَصلِ  َمْن َشاَء ِمْنُكْم يِف َرْحِلِه. رواه مسلم: 

“জাবের (রালয) েণণনা িবরন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়্াসাল্লাবমর সাবে এি সেবর তের হলাম এেং েৃলির িেবল পড়লাম। 

োতওয়্া নাম্বার:318                    প্রিাশিালঃ02-01-২০২3 ইং 
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লতলন েলবলন, ‘ততামাবদর িাবরা ইবে হবল লনবজর তােুবত নামায 

আদায়্ িবর লনবত পাবরা’।” —সহীহ মুসললম: ৬৯৮; মুওয়্াত্বা 
মুহাম্মাদ: ১/২৮৪; েবতায়্া লহলিয়্া: ১/৮৩; োতহুল িাদীর: 

১/৩৪৫; মুহীবত েুরহানী: ১/৪২৮; ই’লাউস সুনান: ৩/১২৪৯; 

েবতায়্া শামী: ১/৫৫৫; আল—ইলিযিার: ১/৪০১; আত—তাজু 

ওয়্াল ইিলীল: ২/২৭১; আত—তােলসরা ললল লাখ্মী: ৩/৪৪৩; 
োতহুল োরী লল ইেবন রজে: ৬/৮৪; লিতােুল উম: ১/১৮১; 

রওজাতুত ত্বাললেীন: ১/৩৪৪; আল—জাবম লল উলূমী ইমাম আহমাদ: 

৬/২৭০; আল—িােী: ১/২৮৮ 
অেশয ঘবর নামায আদাবয়্র তেবে পলরোরবি লনবয়্ জামাবতর সবে 
আদায়্ িরা ভাবলা। আেু োিরাহ (রালয) েণণনা িবরন,  

الصالة،   يريد  املدينة  نواحي  من  »أقبل  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أن 
رواه   هبم«.  فصلى  أهله،  فجمع  منزله،  إىل  فمال  صلوا،  قد  الناس  فوجد 

 .( قال احليثمي يف جممع الزوائد: و رجاله ثقات4601الطرباين يف األوسط )
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম নামাবযর উবেবশয মলদনার 
প্রান্ত তেবি এবস তদখ্বলন, তলাবিরা নামায আদায়্ িবর লনবয়্বে। লতলন 
ঘবর লগবয়্ পলরোবরর তলািবদর জমা িরবলন এেং তাবদর লনবয়্ 

জামাবতর সবে নামায আদায়্ িরবলন।” -তোরানী, মুজাবম 
আওসাত: ৪৬০১   

 وهللا سبحانه وتعاىل أعلم 
আে ুমহুাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহলদ (উলেয়্া আনহু) 

০৭-০৫-১৪৪৪ লহ. 
০২-১১-২০২২ ঈ. 


